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Библиотечноинформационен център

Отг. Ина Банджакова

Родолюбие

Отг. Зорка Христова

Езикова страница

Отг.: Стела Куртева

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА
НА КЛУБ “ПРИРОДНА ВЪРТЕЛЕЖКА“
Здравейте, приятели,
Ето, че дойде ред и на първата представителна изява на нашия клуб „Природна въртележка”, която се състоя на 18 януари
в класната ни стая.
Очаквахме събитието с нетърпение, вълнувахме се много.
Отправихме покана към нашите приятели, учители и родители.
Класната ни стая се оказа тясна, за да събере всички гости.
Изготвихме изложба от наши рисунки, моделирани от пластилин цветя, събрани хербарии. Разказвахме за Красотата на
растителния свят, за дейностите в нашия клуб, отговаряхме
на въпроси.
Поздравихме всички със стихотворението на Иван Вазов
„Песента на синчеца”.

Математика за всички

Отг.: Рила Аджеларова

Шахмат

Отг. Димитър Илчев

Домашни любимци

Отг. Весела Русева

Референдум

Отг. Г ергана Стоицова

Представителната ни изява завърши успешно, а ние
бяхме горди от знанията,
които показахме и аплодисментите на гостите ни.

Георги Божков –
2в клас
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Клуб „УЧИЛИЩНИ МЕДИИ “АЛЕКО“
на ГОСТИ НА пЛОВДИВСКА ОБЩЕСТВЕНА ТЕЛЕВИЗИЯ
Здравейте, ние сме
децата от клуб
„Училищни медии „Алеко”!
Всеки понеделник се потапяме в професията на журналиста: запознахме се с видовете
медии, взехме първите си интервюта, написахме първите си репортажи.
За да видим как точно се осъществява едно
телевизионно предаване и каква е ролята на
всеки от участниците в него, гостувахме в предаването на Пловдивска обществена телевизия „Тракия” „Ася в страната на талантите”,
което бе заснето на 15.12.2012г. Видеокамери, микрофони, водещ… всичко това е много
вълнуващо да бъде видяно наживо! А когато
се обърнат с въпрос точно към теб и се окажеш в светлината на прожекторите… ами не
се оказахме достатъчно смели и за следващия
път ще ни е необходим повече кураж! Но все
пак Мария Минчева и ръководителят на нашия
клуб г-жа Русева отговориха на въпросите на
водещата Ася Антонова и името на нашето
училище и клуб прозвучаха в ефира на тази
медия.

Гости на предаването, което отпразнува
дванадесетия си рожден ден през месец декември, бяха талантливи деца от Нов музикален
център, които изпяха световни хитове, посветени на Коледа. А всички ние получихме вкусен
подарък – две торти, които решихме да разделим с целия 3г клас.
Беше невероятно преживяване!

Турнир по шахмат
На 19 януари се проведе общинско първенство по шахмат между училищата. Отборът на
ОУ „Алеко Константинов” зае второ място след
оспорвана борба. Започнахме добре първи кръг
и на четирите партии победихме. Бяхме радостни. В следващия кръг също показахме добра
игра, но после противниците ни се оказаха много силни и останахме на второ място.
Като капитан
на отбора аз съм
доволен от нашето представяне.
Ивайло Русинов
– 6в клас
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ОХЛЮВ И МИШКА
басня

Един ден охлювът и мишката се срещнали в гората. Мишката започнала да се подиграва
на охлюва, че ходи бавно и е много самотен.
През това време котката ги наблюдавала от храстите. Изведнъж тя скочила и сграбчила
мишката, а охлювът се крил в черупката си.
Той си казал, че може да е бавен и самотен, но винаги има къде да се скрие.
Не се подигравай, защото всичко се връща.
									
Мартина Петрова -2 б клас

Кристина Въчкова - 2б клас

АКО БЯХ МНОГО БОГАТ
Никога не съм разполагал с много пари, но ако бях богат, щях да направя приют за бездомниците, които
щяха да получават по тридесет лева
на месец. Също така щях да създам
организация за опазването на природата, а пък на бедните деца щях
да купя различни хранителни стоки и
вода. За съжаление не съм богат, но
пък мога да даря поне едно левче за
сирачетата, които не могат дори да
си позволят парче хляб.
Димитър Петров – 3в клас
Елис Ибрям - 4в клас
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АКО БЯХ БОГАТ
Човек може да бъде богат по различни начини. Когато човек има
много пари, той често се превръща в техен роб. В стремежа си да увеличи
своето богатство, той често пренебрегва семейство и приятели. Ако аз бях богата, бих
помогнала на много деца и бедни хора. Бих изпратила коледни подаръци на всички
деца. Когато човек помага на хората, той е богат и щастлив. Най-голямото богатство
са здравето и щастието.
								
Теодора Атанасова – 3в клас

Миглена Кодинова - 4в клас

Мария-Невена Ликадзияускас - 4в клас

Мартина Петрова - 2б клас
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КАКВО СИ ГОВОРЯТ
ДЪРВЕТАТА ПРЕЗ НОЩТА
Една вечер, докато спах, сънувах сън. Сънувах как едни дървета си говорят.
Борът каза на Липата:
-Липичке, знаеш ли, че моите иглички не падат през зимата?
Липата му отговори:
-Знам. Моите падат, но белите снежинки ме покриват цяла и ставам много красива.
После борът каза на липата:
-Е, пък какво, аз съм винаги зелен!
Липата му каза:
-Престани да се хвалиш, доникъде няма да стигнеш!
На сутринта, като станах, аз казах на мама, че знам какво си говорят дърветата
през нощта.
Тя ми отвърна:
-Добре, миличка, сега седни да закусваш! Приготвила съм ти палачинки,
а за пиене – сок от портокал.
Аз седнах да закусвам.
Като отидох на училище, казах на приятелите ми какъв интересен сън съм
сънувала.
		
					
Стелиана Нанева - 3в клас

КАКВО
СИ ГОВОРЯТ
ДЪРВЕТАТА НОЩЕМ

Нина Маркова - 2б клас

Всяка нощ дърветата си говореха нещо
интересно. Гледаха синьото небе, обсипано със звезди и му се възхищаваха:
- Колко са красиви и светещи звездите
нощем!
Дърветата всяка нощ говорят нещо
различно. Например за звездите, какво ще
бъде утре, дали някой дървар ще ги отреже и много други интересни теми. След
като си поговорят до късно през нощта,
те тихо заспиват и чакат утрото да видят
какво ще ги сполети, за да го обсъждат.
Алиция Новак – 3в клас
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Елис Ибрям - 4в клас

КАКВО СИ
ГОВОРЯТ
ДЪРВЕТАТА
НОЩЕМ
Понякога, като си легна, обичам да слушам какво си говорят дърветата, докато заспя. Какво си говорят те нощем? Ето това:
- Харесвам тихите нощи, защото е спокойно. Никой не се катери по мен, нито се
крие зад стеблото ми. Кучетата и котките не
се изхождат по мен. – каза брезата.
А борът отвърна:
- Да, това е така, но кой ни полива нощем?
- Никой не ни полива, но понякога вечерта вали дъжд. - каза брезата с усмивка.
Борът се съгласи и добави:
- Най-обичам, когато на зазоряване птичките започнат да пеят. Хубаво е и на обед,
когато слънцето гали клоните ми.
А брезата рече:
- Да, приятелю мил, хубаво е и вечерта,
и сутринта, и на обед!
							
		
Даниел Нерсесян – 3в клас
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Мария-Невена Ликадзияускас - 4в клас

Мила Папаризова - 4в клас

Училище за родители

Бързо избухващото дете
На голяма част от родителите е особено
трудно да се справят с този проблем. Ние често смятаме, че е наша работа да изискваме от
децата си да се държат така, както смятаме за
правилно. Ако не го направим, се чувстваме неефективни. Също така, не харесваме оценките,
които си въобразяваме, че другите ни дават, когато децата са извън контрол. Не знаем какво да
правим, но усещаме, че трябва да сторим нещо
– в края на крайщата ние сме родителите.
И, разбира се, ние силно искаме децата ни
да се научат как да се успокояват и държат
„нормално”. Когато не са в състояние да го направят, защото все още не знаят как да управляват фрустрираността си, това често може да
доведе до собственото ни избухване, което да
налее още масло в огъня. Когато се чувстваме
безпомощни, често реагираме с яд или изпълняваме желанието им, а след това се чувстваме
контролирани от детското поведение. Но опитите да се управлява собствената ни тревожност
чрез контрол на техните отговори, никога не
действат. Вероятно е по-добре да се фокусираме над справянето със собствените си чувства
на безпомощност, срам и неудовлетвореност,
когато децата ни изпаднат в „криза”.
Решението е: просто се опитайте да бъдете „котвата в бурята, която държи и успокоява
целия кораб”. Ако един човек в цялата система
може да остане сравнително спокоен, това е
най-добрият начин да се успокои всякакъв вид
неразположение или нервно избухване.
Често се питаме дали има начин, по който да спрат детските нервни избухвания. Със
сигурност няма такъв – съвсем нормално е
съществуването на такива моменти. Ние възрастните също ги имаме постоянно. Можем да
загубим самообладание сутрин в трафика или
когато децата не ни слушат. Управлението на
емоциите е нещо, което учим и упражняваме
цял живот. Не можем да предотвратим избухванията, но можем да повлияем на честотата и
дълготрайността им по начина, по който отговаряме на детските нервни изблици.

Когато децата ни усещат, че искаме от тях
да се държат по „нашия начин”, за да може
самите ние да се чувстваме спокойни, тяхната
естествена реакция е да се отбраняват. Отношението им може да се изрази с думите „О,
така ли? Никой не може да ми казва какво да
правя.” В резултат ще закрещят силно и ще
направят повече от сцена.
Чувстваме се неловко, когато ги видим да
се борят, да са разстроени или да се чувстват
некомфортно, което подсилва ситуацията. В
резултат се опитваме да се справим със собственото си безпокойство. Когато закрещим или
отстъпим, ние по-скоро облекчаваме собствените си страдания, отколкото да помагаме на
детето да се научи да се контролира. Когато
то избухне пред другите, има допълнителен
елемент на неудобство и срам от това, че ви
излага като родители. Нормално е да реагирате по този начин. Често смятаме, че да сме
добри родители означава да имаме деца, които
се държат културно през цялото време. Ако сте
на публично място или в компанията на други
хора, просто обяснете, че детето ви преживява труден период, извинете се и се оттеглете
от ситуацията. Напуснете стаята, отидете към
колата или вкъщи. Направете онова, което считате за нужно бързо и без да се криете. Не
забравяйте, че не искате да реагирате на гневното му избухване, както положително, така и
отрицателно. Разговаряйте, когато всички вече
са спокойни.
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Придържайте се към принципите си: когато
имате време, седнете и си помислете за това
как бихте искали да се държите в най-стресовата ситуация. Това е много ключов момент,
защото ако се поддадете на емоцията, ще свършите със загуба на хладнокръвие. Помислете
как бихте искали да реагирате и запазете тази
картина в ума си. Следващия път, когато детето ви избухне, направете всичко възможно да
останете верни на този образ за себе си. Може
да се наложи да се поупражнявате, но в крайна
сметка ще успеете да го направите.
Планирайте предварително: ако знаете основните неща, които могат да предизвикат избухването на детето ви, планирайте дейностите
си. Кажете си: „Ще отидем до хранителния магазин. Знам какво се случва там обикновено. Така
че предварително ще предупредя детето си и ще
поговорим за очакванията му.” Договорете се.

Бъдете добър модел за подражание: направете го, като промените собственото си поведение. Как се чувствате, когато сте разочаровани
от нещо? Начинът, по който се справяте с емоциите си, е нещо, което детето ви ще научи.

Здравка Петрова – педагогически съветник, по материали от интернет

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Първото българско читалище
е основано на 30 януари 1856 година в Свищов
На 30 януари
1856 година в Свищов е открито първото българско читалище. По този начин
се поставя начало на
читалищната дейност
в България. Читалището е учредено в
дома на възрожденеца Димитър Начович.
Другите учредители
са учителите Емануил Васкидович и
Георги Владикин и
търговецът Христаки Филчов. Наред с
инициаторите, на събранието присъстват
още около 40 разпалени родолюбци. На самобитното и уникално читалищно дело те завещават не само духовните
си и нравствени сили, но и щедри парични дарения в името на благородното начинание.
Емануил Васкидович дарява 800 книги, Димитър Начович прибавя 3 000 златни гроша, Христаки Филчов – 1 500, а Георги Владикин – 300.
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Основателите определят следната програма на читалището:
1. Да се създаде градска библиотека;
2. Да се събират стари ръкописи на пергамент и хартия;
3. Да се подкрепят способни младежи да добият по-високо образование в чужбина;
4. Да се подпомагат български книжовници да печатат свои трудове и преводи.
Днешното читалище „Еленка и Кирил Аврамови” е и първото, в което се създава музейна
сбирка, отново през 1856 г.
Днес библиотеката при читалището е един от символите на гр. Свищов. Със своя над 101хиляден фонд тя е част от културната памет на града. Гордост за библиотеката е книжното
богатство, което се съхранява в нея. В книгохранилището й се пазят 12 ръкописа и над 600 старопечатни книги.
През годините фондът на библиотеката се обогатява с уникални старославянски печатни книги и ръкописи, откриват се широки простори за една просветна, благотворителна, библиотечна,
театрална и стопанска дейност, продължила години наред и намерила приемници в лицето на
новосъздадените в града “ученолюбиви дружества”.
Ина Банджакова - библиотекар, по материали от интернет

РОДОЛЮБИЕ

1 февруари - Трифоновден
Трифоновден се празнува на 1 февруари в чест на лозята и техния пазител св.Трифон. В народния празничен календар се обозначава с името Трифон Зарезан, за чийто
произход съществува следната легенда:
40 дни след раждането на сина си света Богородица
отишла да чете молитва. На връщане минала край брат си
Трифон, който зарязвал лозето. Тя го поздравила с “Помози Бог”, както си му е редът, но той, като я видял с дете
на ръце, се присмял и изрекъл хулните думи: “Мома си, пък
син имаш”. Богородица много се обидила. Като стигнала до
дома си, накарала майка си да вземе чиста кърпа и сол и да
иде на лозето, защото Трифон си бил отрязал носа.
Отишла майка й на лозето и каква била почудата й, като
видяла Трифон здрав-здравеничък да пее и реже лозите.
му какво е научила от дъщеряʋси,
ʋКазала
1
2 а Трифон се изсмял и отвърнал:” Аз не режа така, а така!” Замахнал да
покаже как точно реже и си отрязал носа. Подигравателните
думи и клетвата го застигнали жестоко. И тъй като сестра
му била самата Богородица,
Трифон е светия и в негова чест празникът е наречен
Трифон Зарезан (заради отрязания нос).
Основен обичай на този ден е зарязването на лозята, наричано още закройване, извършвано независимо от метеорологичните условия. То се извършва предимно от мъжете стопани,
които отиват на своите лозя, носейки хляб, бъклица с вино и кокошка. Всеки ще се прекръсти и с косер ще отреже по три пръчки от три корена. Пръчките ще свие на венец и с него ще окичи
калпака си. Отрязаните корени ще полее с вино от бъклицата.
ʋ1

ʋ2
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Зорка Христова –
начален учител,
по материали от интернет

There's a Friend for little children
Above the brightСлед
blue това
sky, всички се
събират
на
обща трапеза,
A Friend who never changes
на която преди да започWhose love will never die;
нат да се хранят, ще избеOur earthly friends
may Трифон”.
fail us,
рат “цар
ОбикAnd change withновено
changing
years,
се избира добър
This Friend is стопанин
always worthy
лозар или този,
ʋ3
през he
чието
Of that dear name
bears.“царуване”
предишни
години е имаThere's a home for little children
ло добър
берекет по лоAbove the bright
blue sky,
зята. От лозята всички се
Where Jesus reigns in glory,
прибират заедно, начело
A home of peace
and joy;
с избрания
“цар”, когото
ʋ3
No home on earth
is like
it, с вино, а
пръскат
по пътя
Nor can withотit всяка
compare;
къща стопаните
черпят.
Царят благославя
And everyone
is happy,
така,
както
и лозята – да
Nor could be happier there.
е берекетлия, а от всяка
ʋ
4
лоза
– по чембер вино.
At The Zoo

ЕЗИКОВА СТРАНИЦА
William Makepeace Thackeray

First I saw the white bear, then I saw the black;
Then I saw
theCHILDREN
camel with a hump upon his back;
CLASSIC POEMS
FOR
Then I saw the grey wolf, with mutton in his maw;
CLASSIC POEMS FOR CHILDREN
Then I saw the wombat waddle in the straw;
I sawBlue
the elephant
Bright
Sky a-waving of his trunk;
Above the Bright Blue SkyAbove theThen
Then I saw the monkeys-mercy, how unpleasantly they-sme
Albert Midlane

The Land of Counterpane
Albert Midlane

There's a Friend for little children
ʋ 4Robert Louis Stevenson
Above the bright blue sky,
A Friend who never changes
There's a Friend forWhen
little
children
I was sick and lay a-bed,
Whose love will never die;
I had
two pillows
Above
blue
sky, at my head,
Our earthly friends may
fail us, the bright
And all my toys beside me lay
And change with changing years,
A Friend who never
changes
To keep
me happy all the day.
This Friend is always worthy
sometimes for an hour or so
Of that dear name he
bears.
Whose
love willIAnd
never
die;
watched
my
leaden soldiers go,
There's a home for little children
Withmay
different
uniforms
Our
friends
fail
us, and drills,
Above the bright
blue earthly
sky,
Among the bedclothes, through the hills;
Where Jesus reigns in glory,
And change withAnd
changing
years,
sometimes sent
my ships in fleets
A home of peace and joy;
All up and worthy
down among the sheets;
Friend is always
No home on earthThis
is like it,
Or brought my trees and houses out,
Nor can with it compare;
Of that dear nameAndhe
bears.
planted
cities all about.
And everyone is happy,
was the giant great and still
Nor could be happier
there.a home for I little
There's
children
That sits upon the pillow-hill,
And sees
before
him, dale and plain,
blue
sky,
At The Zoo Above the bright
The pleasant land of counterpane.
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Where Jesus reigns in glory,

William Makepeace Thackeray

Nor could be happier there.
At The Zoo

What Does the Bee Do?
Christina Rossetti

What does the bee do?
Bring home honey.
And what does Father do?
First
I saw the
white bear, then I saw the black;
Christina
Rossetti
Bring home money.
Then I saw the camel with a hump upon his back;
And what does Mother do?
Then
I saw
the
grey
What
does
the
beewolf,
do? with mutton in his maw;
Lay out the money.
Then
I saw
thehoney.
wombat waddle in the straw;
Bring
home
And what does baby do?
Then
I saw
theFather
elephant
And
what
does
do?a-waving of his trunk;
Eat up the honey.
Then I sawBring
the monkeys-mercy,
home money. how unpleasantly they-smelt!
And what does Mother do?
Caterpillar
of Counterpane
Lay out The
the Land
money.
What Does the Bee Do?
And what does baby do?
Christina
Rossetti
Robert
Louis Stevenson
Eat up the
honey.
Christina Rossetti
Brown
and furry
When I was sick and lay a-bed,
Caterpillar
Caterpillar
a hurry,
I had two pillows at my head,
What in
does
the bee do?
Take
your
walk
And Rossetti
all my toys beside me lay
Bring home honey.
Christina
To
the
shady
leaf,
or stalk,
To keep me happy all the day.
And what
does
Father do?
Or Bring
what not,
And sometimes for an hour or so
home money.
Brown and furry
Which may
be
the
spot. do?
I watched my leaden soldiers go,
And what chosen
does Mother
Caterpillar in a hurry,
No toad
With different uniforms and drills,
Layspy
outyou,
the money.
Take your walk
Hovering
bird
of
prey
pass
by you;
Among the bedclothes, through the hills;
And what does baby
do?
To the shady leaf, or stalk,
Spin
and
die,
And sometimes sent my ships in fleets
Eat up the honey.
Or what not,
All up and down among the sheets;To live again a butterfly.
Which may be the chosen spot.
Or brought my trees and houses out,
Caterpillar
No toad spy you,
And planted cities all about.
Hovering bird of prey pass by you;
The Little
Doll Rossetti
I was the giant great and still
Christina
Spin and die,
That sits upon the pillow-hill,
To live again a butterfly.
Kingsley
And sees before him, dale and plain, CharlesBrown
and furry
The pleasant land of counterpane.
I once had a sweet
little
doll,
dears,
Caterpillar in
a hurry,
The prettiest doll
in your
the world;
Take
walk
The Little Doll
Her cheeks were
so
red
and
so
white;
dears,
To the shady leaf, or stalk,
And her hair was soOr
charmingly
what not,curled.
Charles Kingsley
But I lostWhich
my poor
doll,
dears,spot.
maylittle
be the
chosen
I once had a sweet little doll, dears,
As I played in the
heathspy
oneyou,
day;
No toad
The prettiest doll in the world;
And I cried Hovering
for her more
a week,
birdthan
of prey
pass dears;
by you;
Her cheeks were so red and so white; dears,
But I never could find
where
she
lay.
Spin and die,
And her hair was so charmingly curled.
I found myTo
poor
doll,
dears,
livelittle
again
a butterfly.
But I lost my poor little doll, dears,
As I played in the heath one day:
As I played in the heath one day;
Folks say she is terrible changed, dears,
And I cried for her more than a week, dears;
For her paint is The
all washed
away,
Little Doll
But I never could find where she lay.
And her arm trodden off by the cows, dears,
I found my poor little doll, dears,
And her hair notCharles
the least
bit curled:
Kingsley
As I played in
the
heath
one
day:
Стела Куртева Yet for old
sakes'
sake
she islittle
still,doll,
dears,
I once
had
a sweet
dears,
Folks say
she isпо
terrible
changed,
учител
английски
език dears,
The prettiest
doll
in
the
world.
The prettiest doll in the world;
For her paint is all washed away,
And her arm trodden off by the cows, dears, Her cheeks were so red and so white; dears, 11
And her hair was so charmingly curled.
And her hair not the least bit curled:
William
Makepeace
Thackeray
What Does
the Bee
Do?

ШАХМАТ

ЧЕРНИТЕ НА ХОД
ПЕЧЕЛЯТ
Отговор на задачата от бр. 68:
1...Df3 2.Цf3 Ke3
0-1
Димитър Илчев ръководител на шахматен клуб

ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Канарчето
Отглеждани с
обич, канарчетата създават много настроение на
стопаните си. Но
трябва да припомним, че жизнерадостното пеене е приоритет
само на мъжката
птица и песента
се лее волно само
когато тя се чувства в безопасност. Пространството за летене
е основна тяхна жизнена потребност. Клетката
трябва да бъде избрана така, че канарчетата в
нея свободно да прелитат от пръчка на пръчка
и да бъде поставена в някой тих, защитен от
въздушни течения ъгъл, на височината на погледа на човека.
Идеалната клетка за канарчета е правоъгълна – 60 до 100 см дължина, 37 до 50 см
широчина и поне 60 – 70 см височина. Разстоянието между телчетата не трябва да надвишава
1,25 см. Чудесно би било тя да бъде снабдена
с подвижно дъно, което може да се застели
с чиста хартия или да се посипе с чист речен
пясък за лесно почистване. За да се намали
12

количеството на разхвърляните семена и пера
извън кафеза, могат да бъдат изработени от
тънка ламарина 10 – 12 сантиметрови первази,
с които да се оканти долната страна на клетката. Другият вариант е да се използва платнен
калъф, пристегнат с ластик в горния му край.
Много важна част от аксесоарите в кафеза са
пръчките за кацане.
За да е здрава птичката, първостепенна
роля играе хигиената в клетката. Застоялата,
разхвърляна, зацапана или мухлясала храна и
нечистата вода в поилката могат да причинят болести. Хартията на пода на клетката трябва да
се сменя и самата клетка да се почиства всяка
седмица. Но трябва да се знае, че канарчетата
са много чувствителни към токсини и препарати,
които се използват покрай тях. Клетката трябва да бъде отмита добре от сапунената пяна,
преди да се
върне птицата обратно в
нея.
Канарчетата трудно понасят
парфюми,
освежители
за въздух и

други подобни тежко миришещи
продукти.
Веднъж годишно канарчетата
линеят – сменят перата си, обикновено през горещините на лятото.
През този период къпането е много важно. Препоръчително е да се
използва студена, а не топла вода.
Весела Русева – начален учител,
ръководител на клуб „Училищни медии”Алеко”

МУЗИКАЛЕН СВЯТ

Какво трябва да знаем, ако имаме желание да
участваме в хор “Евмолпея”?

Кои са те? Хор “Евмолпея” е Представителна младежка хорова формация на Община
Пловдив. В него участват 45 момичета от 24 пловдивски учебни заведения. Създаден само преди седем години, хорът носи най-старото име
на Пловдив и на неговия тракийски основател
цар Евмолп. В превод от древногръцки “евмолпея” означава „хубаво пееща девойка”. Кръстник на формацията става тогавашният кмет на
нашия град д-р Иван Чомаков. За заслуги пред
българското общество на хор “Евмолпея” е връчено званието “Посланик на добра воля” и като
такъв съставът се включва активно в различни
благотворителни кампании.
Къде концертират? От 2006г. до сега хорът е реализирал над 250 концерти или концертни участия в страната и чужбина, записи в
националните телевизии на България, Сърбия,
Франция и Швейцария, 14 задгранични турнета
в Сърбия, Турция, Босна и Херцеговина, Слове-

ния, Австрия, Германия, Франция, Швейцария,
Италия, Люксембург и Белгия. Хор “Евмолпея”
е ежегоден участник в различни международни
младежки фестивали, младежки форуми, престижни национални изяви и в редица мероприятия от пловдивския културен афиш.
Какво пеят? Репертоарът на хор “Евмолпея” включва песни на 14 езици и от различни
стилови направления – от госпъли и спиричуели, през ренесансови, класически, романтични и съвременни произведения, до фолклор и
източноправославни песнопения. Репертоарът е
съобразен със спецификата на тийнеджърската
възраст – разнообразен и интересен, с лек превес към съвременното, към необичайните свежи
ритми, към изявената мелодика. Част от песните в репертоара на състава могат да бъдат чути
в издадения самостоятелен компактдиск със сакрална музика “Gloria in excelsis”.
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Кога и къде репетират? Репетиционният
процес на хор “Евмолпея” протича два пъти
седмично. Едната репетиция е в делничен ден с
продължителност два учебни часа – в понеделник от 17 до 18.30 часа за онези, които учат
първа смяна или във вторник от 9.30 до 11 за
учащите втора смяна. Репетицията, която събира всички хористи едновременно, е в събота от
10.30 до 13 часа. При наложителност от вокална работа се осигурява възможност за допълнителни индивидуални занятия по уговорка с
конкретния хорист. Репетициите се провеждат
в зала “Сезони” в “Голямата къща”, намираща
се непосредствено до Технически университет
и в близост до Музикалното училище, на адрес:
ул. “Кръстю Пастухов” 18.
Каква е таксата за обучение? Като участници в представителна формация на Пловдив,

носител на званието “Посланик на добра воля”,
хористите на хор “Евмолпея” не заплащат такси
за обучение, за ползване на костюми, за наем
на зала и за размножаване на нотните материали. Обучението е безплатно и на доброволни
начала. От хористите се изисква редовна посещаемост и отговорно отношение към репетиционната и концертна дейност на състава.
Как да се свържем с тях? Телефоните за
връзка с ръководителите на хор “Евмолпея” са
0888-22-44-95, 0886-34-75-02 или (032) 299-447
и (032) 265-568.
Как да научим повече за тях? В Интернет
има множество публикации за хор “Евмолпея”.
Когато напишем името на състава, биваме залети от информационен поток за формацията.
Официалният сайт е на адрес:
http//evmolpeya.com

ОХРАНА
Охраната на училището се осъществява от фирма „Информа” - ЕООД.
През изминалата седмица няма регистрирани инциденти.

РЕФЕРЕНДУМ

Честитим рождените дни
на всички, родени през тази седмица
с пожелание за здраве и късмет.
Изпращайте своите идеи и предложения на редакционния адрес:

aleko-online@oualeko.com
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